
 
UCHWAŁA Nr 310 / 6181 / 21 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 
w RZESZOWIE 

z dnia 7 września 2021r. 
 

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego 
projektu uchwały Sejmiku w sprawie wskazania przedstawiciela Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego do składu Rady Społecznej  
Doradztwa Rolniczego. 

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 

województwa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1668 ze zm.) i § 29 ust. 1 pkt 1 Statutu 

Województwa Podkarpackiego, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr X/103/99 

Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 września 1999 r.  

w sprawie uchwalenia Statutu Województwa Podkarpackiego (Dz. Urz. Woj. Podk.  

z 1999 r. Nr 28, poz. 1247, z 2002 r. Nr 54, poz. 1101, z 2008 r. Nr 55, poz. 1449,  

z 2019 r., poz. 2676), 

 
Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 

uchwala, co następuje: 
 

§ 1 

 

Wnosi się pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projekt uchwały  

Sejmiku w sprawie wskazania przedstawiciela Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego do składu Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego, w brzmieniu 

stanowiącym załącznik do uchwały. 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Podpisał: 
Piotr Pilch – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-PROJEKT- 

 

 

UCHWAŁA Nr …….. 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

z dnia……………..2021 roku 
 
 

w sprawie wskazania przedstawiciela Sejmiku Województwa Podkarpackiego 
do składu Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego. 

 
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 
(Dz. U. z 2020 r., poz. 1668 z późn. zm.), art. 9 ust. 5 pkt 2 lit. b ustawy  
z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego  (Dz. U. z 2020 r., 
poz. 721 j.t.) 
 

Sejmik Województwa Podkarpackiego  
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

Wskazuje się przedstawiciela Sejmiku Województwa Podkarpackiego do składu Rady 
Społecznej Doradztwa Rolniczego działającej przy Podkarpackim Ośrodku Doradztwa 
Rolniczego w Boguchwale w osobie: 
 
 
Pani/Pana………………………………………………………………………………………… 
 
 

§ 2 
Uchwała podlega przekazaniu Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
 
 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

projektu uchwały w sprawie wskazania przedstawiciela Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego do składu Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego. 

 

Jednostki doradztwa rolniczego są państwowymi jednostkami organizacyjnymi 

posiadającymi osobowość prawną i podlegają ministrowi właściwemu do spraw rozwoju 

wsi zgodnie z zapisami ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa 

rolniczego  (Dz. U. z 2020 r., poz. 721 t.j.). 

Odwołując się do art. 9 ww. ustawy, minister właściwy do spraw rozwoju wsi 

powołuje i odwołuje członków Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego. Kadencja Rady 

trwa 5 lat i jest organem opiniodawczo-doradczym dyrektora jednostki doradztwa 

rolniczego. 

W związku ze zbliżającym się zakończeniem kadencji (2016-2021) Rad 

Społecznych Doradztwa Rolniczego działających  przy wojewódzkich ośrodkach 

doradztwa rolniczego, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zwróciło się pismem z dnia 

14 lipca 2021 r. znak: DSR.do.6545.18.2021, z prośbą o wskazanie nowego 

przedstawiciela sejmiku województwa w kolejnej, pięcioletniej kadencji Rady, która 

rozpocznie się w październiku br.  

Do zadań Rady należy: 

1) opiniowanie rocznego programu działalności jednostki doradztwa rolniczego i projektu 

rocznego planu finansowego oraz sprawozdania z realizacji rocznego programu 

działalności jednostki doradztwa rolniczego i rocznego planu finansowego; 

2) zgłaszanie wniosków w sprawach dotyczących funkcjonowania jednostki doradztwa 

rolniczego. 

W skład Rady działającej przy ośrodkach wojewódzkich - wchodzi 12 członków,  

w tym po 1 przedstawicielu sejmiku województwa i zarządu województwa. 

W skład Rady wchodzą wyłącznie osoby, które: 

1) korzystają z pełni praw publicznych; 

2) mają co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe; 

3) nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie. 

Rada działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez ministra właściwego 

do spraw rozwoju wsi. 

 

W związku z powyższym zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały. 


